BESKRIVNING BANRITNING FÖR INCIDENTRAPPORTERING
Med start senast 1 september 2016 ska samtliga klubbar med en giltig Svemo banlicens ha en
banritning för rapportering av inträffade incidenter på de motocrossbanor som finns på
anläggningen.
Banritningen ska:
- Placeras på väggen i klubbstugan alternativt finnas i banliggaren.
Format:
- Banritningen ska vara minimum i storlek av A3, gärna större.
Hur noteras incidenten:
- Var på banan incidenten inträffade markeras med ett färgat kryss eller nål (gärna olika färg för
olika år).
Vad ska noteras för incidenten:
- Datum (åååå-mm-dd / ex 2016-01-01)
- Storlek på motorcykel: 50cc, 65cc, 85cc, 125cc, MX2, MX1, Quad, Sidvagn
- Licenstyp på föraren: Guldhjälm, Ungdom, Senior, Junior, Elit, Bredd, Passagerare etc
- Typ av skada, fördelat i fem olika områden: Huvud/Nacke, Rygg, Mage/Bröst, Arm, Ben/Fot
Exempel:
2016-05-20, 85cc, Ungdom, (Nacke) – Ange aldrig skadad förares fulla personnummer!
Kan ni av utrymmesskäl på banritningen inte skriva direkt när incidenten inträffade, gör en
separat lista med numrering så att uppföljningen blir lättare.


Hur sker uppföljning:
Varje klubb ansvarar för att göra kontinuerliga uppföljningar av inträffade incidenter.
När antalet incidenter är anmärkningsvärt högt på enskilda platser på banan, ska åtgärder
vidtas. Föreslagvis tas kontakt med den person som senast besiktade banan alternativt tas
kontakt med Svemo Motocrossektion för vidare vägledning/instruktion.



Vid tävling kontrollerar supervisorn/juryordförande incidentritningen.



Vid träningar och andra tillfällen när banan är öppen, kan representanter Svemo
Motocrossektion, aktuellt distrikts motocrosskommitté eller Svemos Säkerhetsråd begära att få
se ritningen.



I samband med banbesiktning, ska en kopia alternativt foto av incidentritning lämnas till
banbesiktaren, som sänder den till Svemo. (Används lista för detaljer om incidenterna, ska
kopia på denna bifogas.)




Observera!
Vid träning och tävling ska föraren anmäla skada till försäkringsbolaget IF.
Vid träningar ska träningsledaren rapportera till Svemo inträffade skador.
Inrapportering sker via ett webbformulär, (se www.svemo.se / Rapportera skada).
Läs mer: https://www.svemo.se/Service/forsakring/Rapporteraskada/
2020-11-26

EXEMPEL PÅ INCIDENBANRITNING OCH NOTERINGAR – Nyhet!

2.

2016-05-21 (85cc)
Guldhjälm, Huvud

2016-01-21 (MX1)
Junior, Arm

1.

Incidentrapportering: (Exempel på lista)
Datum
1. 2016-05-14
2. 2016-08-01

Klass
MX1
85cc

Licens
Bredd
Ungdom

Skadetyp
Arm
Ben
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